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I.

Informacja o Zamawiającym

Pełna nazwa Zamawiającego: „Opera Krakowska” w Krakowie
Adres: ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków
Numer telefonu: 12-296-61-01
Adres strony internetowej: www.opera.krakow.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy informuje, w postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług
portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37
w Krakowie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w załączniku nr 1 do SIWZ (tożsamym z załącznikiem nr 1 do umowy) oraz na
warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:
79710000-4 – usługi ochroniarskie
98341120-2 – usługi portierskie
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. Jeżeli czynności wykonywane w ramach realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040,1043,1494), Zamawiający na zasadach określonych
w art. 29 ust. 3a ustawy PzP wymaga, aby czynności te były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Za czynności, o których mowa w art. 22 par 1 ustawy Kodeks pracy Zamawiający uważa
w szczególności czynności związane z usługą bezpośredniego świadczenia ochrony osób
i mienia oraz usługi portierskie określone w załączniku nr 1 do SIWZ. W konsekwencji
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia ww. osoby były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania
określone są w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
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IV.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak
nie wcześniej niż od dnia 01.02.2020 r.
V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 5

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838) realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym
dozorze
sygnałów
przesyłanych,
gromadzonych
i
przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej równą 150 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a gdy
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 usługi
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
tj. usługi polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów (osób
i mienia) realizowanej na następujących warunkach:
- ochrona obiektów odbywała się na zasadach określonych ustawą
o ochronie osób i mienia;
- dotyczyła obiektu zamkniętego tj. wnętrza budynku o charakterze
użyteczności publicznej (przez budynek użyteczności publicznej należy
rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny);
- wartości minimum 80 000,00 zł każda usługa;
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i usługi te wykonał należycie, przy czym usługa jest lub była świadczona przez
nieprzerwany okres 6 miesięcy.
 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 3
osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako obsada na
stanowisku pracownika ochrony i portiera, posiadającymi kwalifikacje
zawodowe – wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w ust. 1 zostanie
dokonana w oparciu o oświadczenie wykonawcy zawarte w załączniku 4a, 4b do
SIWZ oraz w oparciu o treść dokumentów przedłożonych na wezwanie Zamawiającego,
a wymienionych w rozdz. VI SIWZ. metodą „spełnia” - „nie spełnia”.
3. Wykonawca może, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia;
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
1. Do oferty wykonawca winien dołączyć Oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 4a oraz 4b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, Oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku 4a składają wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, a Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4b
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych
podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o którym mowa w rozdz. V
ust. 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).
5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r.
– Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
6. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany
jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23
ustawy Pzp) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z poniższym
wykazem:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) aktualna koncesja (wraz ze wszystkimi zmianami) na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną na
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 838) realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub
doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego
4) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
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jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 7 pkt 1) - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
9. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby. Przepis ust. 9 stosuje się
odpowiednio.
11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia dokumentu, o których mowa
w ust. 7 pkt 1) SIWZ dotyczących tych podmiotów.

Forma składania dokumentów:
12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.)
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Jeżeli w niniejszej dokumentacji nie wskazano formy złożenia oświadczenia lub
dokumentu i nie wynika ona z przepisów powszechnie obowiązujących to takie
oświadczenie lub dokument należy złożyć w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
16. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
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VII.

Informacja
o
sposobie
porozumiewania
się
Zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami

1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Udzielanie wyjaśnień następować będzie z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w związku z toczącym się
postępowaniem jest p. Ewelina Mazur-Gądek, e-mail: przetargi@opera.krakow.pl
VIII.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
X.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca złożył ofertę przy wykorzystaniu
druku „Formularz oferty” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust.
1 - 5 niniejszej SIWZ
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
5. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną
w dokumencie rejestrowym, lub innym dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania
musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych
przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być
ona poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich
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dotyczą. Poświadczenie musi być dokonane przez osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub
więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wszystkie te osoby.
7.

8.

Jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać
w ofercie poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych
dokumentów
i wykazanie,
że
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnice
przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być
złożone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
1) Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze lub
czytelnym pismem odręcznym;
2) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane
i parafowane;
3) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być trwale połączone;
4) Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez
osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
5) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składnia
ofert. Na opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy
…………………………………………….
Nazwa i adres Zamawiającego
„Opera Krakowska” w Krakowie
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków
Oferta dot. postępowania pn.

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku
baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie

NIE OTWIERAĆ PRZED: 21.12.2020 r., godz. 11.00
9. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy z wykonawców
może zmienić lub wycofać swoja ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 21.12.2020 r. do godz. 10:00
Adres: Opera Krakowska w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, I piętro- sekretariat
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godz. 11:00
Opera Krakowska w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, pok. nr 4.
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
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Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
była zamieszczona SIWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 86 ust.
5 ustawy.
XII.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę oferty należy podać uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej
kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym koszty zatrudnienia pracowników ochrony i portiera na
umowę o pracę, przy założeniu szacowanej liczby godzin świadczenia usługi (7 200
godzin) w okresie 12 miesięcy.
3. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do
porównania cen złożonych ofert. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu
Wykonawcy będzie wynikać z rzeczywistej ilości godzin świadczonej usługi,
przy zastrzeżeniu, iż w rozliczeniach stron obowiązywać będzie ryczałtowa
stawka godzinowa za świadczenie usługi określona w ofercie przez
Wykonawcę.
Określona w ofercie stawka nie oznacza wynagrodzenia godzinowego
poszczególnych pracowników Wykonawcy, lecz stawkę na podstawie której
następować będzie rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wszystkie wartości cenowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ceny należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy
pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyżej należy zaokrąglić do jednego grosza.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
XIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami
Cena oferty (brutto)
Doświadczenie osób

– 60 pkt
– 40 pkt

1) Kryterium Cena oferty (brutto) – „C” - ilość punktów zostanie przyznana wg
poniższego wzoru:
Najniższa cena
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
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Liczba punktów „C” = -------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena oferty badanej
2) Kryterium Doświadczenie osób – „D” - ilość punktów zostanie przyznana na
podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wg następujących zasad:
0 pkt otrzyma Wykonawca, który zgodnie z informacjami wskazanymi w Ofercie,
skieruje do realizacji zamówienia osoby, które w okresie ostatnich trzech lat nie
wykonywały czynności w zakresie ochrony fizycznej obiektów użyteczności
publicznej,
20 pkt otrzyma Wykonawca, który zgodnie z informacjami wskazanymi w Ofercie,
skieruje do realizacji zamówienia osoby, z których każda w okresie ostatnich trzech
lat wykonywała czynności w zakresie ochrony fizycznej obiektów użyteczności
publicznej, w sposób nieprzerwany przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
40 pkt otrzyma Wykonawca, który zgodnie z informacjami wskazanymi w Ofercie,
skieruje do realizacji zamówienia osoby, z których każda w okresie ostatnich trzech
lat wykonywała czynności w zakresie ochrony fizycznej obiektów użyteczności
publicznej, w sposób nieprzerwany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
2. Końcową ocenę oferty, stanowić będzie suma punktów uzyskanych w ramach ww.
kryteriach.
3. Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną
liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.
XIV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców,
którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, o ile nie wynika
ono z dokumentów załączonych do oferty.
4. W razie wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wykonawcy zobowiązani będą do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia
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publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, w stosunku do treści złożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie
której dokonano wybór wykonawcy, w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy.

XVIII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1; sprostowanie: Dz. Urz UE. L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Opera Krakowska”




w Krakowie, ul. Lubicz 48; 31-512 Kraków, tel. +48 12 29-66-101;
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ”Operze Krakowskiej”
w Krakowie: możliwy jest osobiście w siedzibie Zamawiającego lub mailowo:
odo@opera.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
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Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich
w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;1
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO; 2
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej SIWZ:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2 – Wzór umowy
3 – Formularz oferty
4a, 4b – Oświadczenie wykonawcy
5 – Wykaz usług
6 – Wykaz osób
7 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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